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INFORMACJA 
dotycząca prowadzenia handlu w piątki 

i soboty przez rolników i ich domowników 

Celem nowych przepisów jest „zwiększenie dochodów w gospodarstwach rolnych, 
upowszechnianie produktów lokalnych, skrócenie i dywersyjdca cja kanałów dystrybucji 
poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych „. 

Handel odbywać  się  będzie na Tarwwisku Miejskim  
przy ulicy Orbit Lwowskich 1 w Świdwinie (dzialka nr 365):  

- w piątki w godzinach od 900  do 1700 
w soboty w godzinach od 900  do 1400 

przez cały rok, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Obecny na miejscu administrator wskaże 
stanowisko przeznaczone do handlu rolnikom zainteresowanym sprzedażą  swoich wyrobów. 

Przedmiotem handlu mogą  być  tylko produkty rolne lub 
spożywcze oraz wyroby rękodziela wytworzone w gospodarstwie 

rolnym. 

Zgodnie z Uchwałą  Nr XL J/278/22 Rady Miasta Świdwin z dnia 26 stycznia 2022 w sprawie wyznaczania 
miejsca oraz ustalania zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz 
zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Świdwinie przy ulicy Orląt 
Lwowskich 1 (Dz. U. Woj. Z. z 2022 r. poz. 435): 

1. Na terenie objętym sprzedażą  obowiązuje regulamin Targowiska Miejskiego określający 7ady 
handlu. 

2. Rolnicy oraz ich domownicy zwolnieni są  z uiszczania opłaty targowej. 
3. Rolnicy i ich domownicy prowadzący handel w piątki i soboty zobowiązani są  do posiadania 

i okazania do wglądu dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej lub 
podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników. 

4. Handel może prowadzić: 
- rolnik w rozumieniu art. 6 pkt I ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym 
rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266 ze zm.), 

- domownik - osoba bliska rolnikowi, która: 
a) ukończyła 15 lat, 
b) pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego 
gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie, 
c) stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy. 


